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1 Inleiding 

Toezichthoudende ambtenaren van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie 

Autoriteit (hierna: het college) hebben diverse onderzoeken verricht naar de door KPN Telecom B.V.. 

(hierna KPN), een 100% dochter van Koninklijke KPN N.V, gehanteerde tarieven en condities voor 

vaste (openbare) telefoondiensten en gereguleerde huurlijnen (hierna ook wel “gereguleerde diensten” 

genoemd) bij de top XXXX (groot)zakelijke klanten. Naar aanleiding van deze onderzoeken hebben de 

genoemde ambtenaren –kort gezegd- het volgende geconstateerd: 

 

a. KPN heeft in een groot aantal gevallen (onrechtmatige) individuele, aanvullende kortingen 

(hierna kortheidshalve ook wel “individuele kortingen” genoemd) verstrekt voor vaste 

telefoondiensten aan (groot)zakelijke klanten.  

b. KPN heeft incidenteel (onrechtmatige) individuele, aanvullende kortingen verstrekt voor 

gereguleerde huurlijnen aan (groot)zakelijke klanten. 

c. KPN heeft de kortingsregeling genaamd “BasicLine” voortgezet. 

 

Wat betreft de constateringen genoemd onder a en b geldt dat KPN een per individueel geval 

variërende korting toepaste op de tarieven van de genoemde gereguleerde diensten met het oog op 

met name het behouden van een (groot)zakelijke klant. Het betrof hier extra of aanvullende kortingen, 

hetgeen wil zeggen dat de kortingen werden verstrekt in aanvulling op andere toegestane kortingen. 

 

Vond het verstrekken van individuele (onrechtmatige) kortingen op gereguleerde diensten binnen KPN 

in 2001 incidenteel plaats, in 2003 en 2004 groeide dit waar het ging om (groot) zakelijke klanten uit 

tot een bestendige praktijk waarbij ten behoeve van de verwerving en het behoud van die klanten 

structureel individuele (onrechtmatige) kortingen werden verstrekt. Hierbij waren  medewerkers op 

verschillende niveau’s binnen KPN betrokken.  

Voor de constatering onder c geldt dat uit onderzoek is gebleken dat KPN de kortingsregeling 

BasicLine –die stamt uit 1994- heeft voortgezet, terwijl KPN bij het college het voornemen had 

aangegeven deze regeling te zullen uitfaseren. Hoewel KPN de regeling vanaf 1997 niet (meer) actief 

heeft aangeboden, is uit onderzoek naar voren gekomen dat diverse (groot)zakelijke klanten van KPN 

BasicLine zijn blijven afnemen. KPN heeft BasicLine bij de inwerkingtreding van het Boht op 1 januari 

1999, anders dan andere kortingsregelingen, niet ter goedkeuring aan het college voorgelegd.  

 

Deze gedragingen kwalificeren als overtredingen van de artikelen 15 tot en met 18, 34 tot en met 36 

en 38 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (hierna: Boht). Hoofdstuk 5 van dit rapport bevat 

een beschrijving van de diverse overtredingen. 

 

KPN heeft aanzienlijke voordelen behaald met de overtredingen. Zo bedraagt de bij de overtredingen 

betrokken netto omzet ruim € 264 miljoen (op basis van de door KPN ingeschatte contractwaardes). 
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Ook heeft KPN door haar handelwijze aanzienlijk nadeel toegebracht. Concurrenten hebben 

aangegeven zeer aanzienlijke schade te hebben geleden. 

 

De overtredingen inzake vaste telefonie en gereguleerde huurlijnen heeft KPN zelf bij het college 

gemeld. De overtredingen inzake BasicLine heeft KPN aanvankelijk niet als overtreding bij het college 

gemeld, maar zijn door toezichthoudende ambtenaren geconstateerd naar aanleiding van door KPN 

verstrekte informatie en op basis van eigen onderzoek. KPN heeft voorts de voor dat onderzoek 

benodigde gegevens verstrekt. Voor alle overtredingen geldt dat KPN het college heeft verzocht een 

versneld boetetraject toe te passen. 

 

In het onderstaande wordt eerst een korte schets gegeven van de achtergrond van het beleid van het 

college bij de beoordeling van eindgebruikerstarieven en kortingsregelingen van KPN. Daarna volgt 

een beschrijving van het verloop van de procedure die heeft geleid tot de definitieve melding van KPN 

van de overtredingen bij de levering van de gereguleerde diensten. Vervolgens zullen de feiten en 

omstandigheden worden uiteengezet op grond waarvan is vastgesteld dat de overtredingen zijn 

begaan. Daaropvolgend zullen de overtreden wettelijke voorschriften en andere relevante regelgeving 

worden beschreven. Tot slot bevat dit rapport een hoofdstuk waarin opmerkingen over de ernst, duur 

en mate van verwijtbaarheid van de overtredingen zijn opgenomen. 
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2 Achtergrond 

2.1 Onderzoek kortingsregelingen KPN 

Vanaf 1 juli 1997 is in Nederland het monopolie van KPN op het aanbieden van spraaktelefonie 

opgeheven. Op dat moment bood KPN verschillende kortingsregelingen aan. Mede vanwege klachten 

en toenemende kritiek van marktpartijen heeft de voorloper van OPTA, de Directie Toezicht 

Netwerken en Diensten (TND), destijds de vraag onderzocht of die kortingsregelingen in strijd waren 

met de nationale en/of Europese wetgeving.  

 

In een brief van 1 juli 1997 heeft TND hierover het volgende overwogen: 

 

“Het is KPN in beginsel toegestaan op grond van de wet verschillende tarieven (in de vorm van 

kortingen) aan te bieden aan bepaalde groepen van gebruikers. Hierbij dient KPN bepaalde 

beginselen, zoals het beginsel van kostenoriëntatie en non-discriminatie, in acht te nemen.” 

 

Over het belang van de toetsing van kortingsregelingen op deze beginselen overweegt TND in Bijlage 

1 van de hiervoor genoemde brief het volgende: 

 

“De beginselen van kostenoriëntatie en non-discriminatie beogen allereerst de belangen van de 

consumenten (eindgebruikers) te beschermen. Toepassing van kostenoriëntatie voorkomt dat KPN als 

dominante aanbieder een bovenmatige winst maakt. Non-discriminatie leidt ertoe dat KPN de ene 

klant niet anders behandelt dan de andere. Maar ook concurrerende aanbieders hebben er belang bij 

dat KPN aan deze beginselen gebonden is. Dan immers is het KPN niet toegestaan om in bepaalde 

situaties of ten behoeve van bepaalde eindgebruikers lagere tarieven (in de vorm van kortingen) te 

hanteren, met het oogmerk om de concurrentie te bemoeilijken. KPN zou van haar dominante positie 

op de spraaktelefoniemarkt misbruik kunnen maken indien zij in bepaalde situaties of voor bepaalde 

groepen gebruikers –bijvoorbeeld daar waar de concurrentie het grootst is- lagere tarieven hanteert, 

zonder dat hier een objectieve rechtvaardiging voor bestaat. Door in strijd te handelen met de 

beginselen van non-discriminatie en kostenoriëntatie, verstoort KPN als dominante aanbieder de 

concurrentieverhoudingen op de markt ten nadele van andere aanbieders.” 

 

De conclusie van TND naar aanleiding van de beoordeling van de diverse kortingsregelingen die KPN 

hanteerde was dat deze niet te herleiden waren tot daadwerkelijke kostenvoordelen. Daarom waren 

de genoemde regelingen niet kostengeoriënteerd. Hierop is KPN verzocht om de kortingsregelingen 

aan te passen, dan wel een onderbouwing te geven waarom de genoemde regelingen wel 

kostengeoriënteerd zouden zijn. 

 



  

 

Boeterapport (OPTA/TN/2005/203365)  – openbare versie -  pagina 4 

Omdat KPN volgens het college van Opta niet heeft kunnen aantonen dat de hiervoor genoemde 

kortingsregelingen te herleiden zijn tot aantoonbare kostenvoordelen, heeft het college op 7 april 1998 

aan KPN een aanwijzing gegeven. Kort gezegd hield deze aanwijzing in dat KPN bepaalde 

kortingsregelingen moest beëindigen, omdat deze regelingen niet voldeden aan het vereiste van 

kostenoriëntatie. 

2.2 Het kortingenkader 

Vervolgens heeft het college op 2 september 1998 een oordeel gepubliceerd over de mate van 

kostengeoriënteerdheid van de door KPN voorgestelde tarieven voor de spraaktelefoondienst (hierna: 

Oordeel)
1
. Dit Oordeel bevat onder meer een beoordelingskader voor kortingen (hierna: 

kortingenkader). Op basis van dit kader stelt het college, afhankelijk van de mate van concurrentie, 

per deelmarkt
2
 de ruimte vast waarbinnen KPN korting mag verlenen. De maximale kortingsruimte 

wordt gevormd door het verschil tussen het standaard (kostengeoriënteerde) eindgebruikerstarief en 

de integrale kostprijs. Het tarief inclusief korting mag nooit lager zijn dan de integrale kostprijs. 

 

Uit het kortingenkader volgt dat KPN slechts kortingen mag geven als deze of gebaseerd zijn op 

daadwerkelijk gerealiseerde kostenvoordelen of als er sprake is van een bepaalde mate van 

daadwerkelijke concurrentie. Als er –kort gezegd- veel concurrentie is mag KPN korting geven die 

gelijk is aan (100% van) de maximale kortingsruimte. Als er niet of nauwelijks concurrentie is, mag er 

geen korting worden verleend. Tussen deze extremen geldt dat, afhankelijk van de mate van 

concurrentie, KPN korting mag geven die gelijk is aan een bepaald percentage van de maximale 

kortingsruimte. 

 

Voor internationaal verkeer geldt –kort gezegd- dat het KPN in 1999 was toegestaan om kortingen te 

geven tot 50% en in 2000 tot 100% van de maximale kortingsruimte. Omdat in 1999 op de markt voor 

nationaal verkeer nog geen sprake was van effectieve concurrentie heeft het college besloten de 

kortingsruimte op die markt in vier gelijke stappen van 25% per jaar te verhogen tot het niveau van de 

integrale kosten. Ditzelfde is gebeurd voor vast-mobiel-verkeer. Bij lokaal verkeer heeft het college 

overwogen dat er nog geen sprake was van effectieve concurrentie en dat dit op korte termijn ook niet 

was te voorzien. KPN mocht op die markt slechts korting geven als aantoonbare kostenvoordelen 

daartoe aanleiding zouden geven. 

 

In 1999 heeft het college het beleid bij kortingen geëvalueerd. Deze evaluatie is in 2000 achterwege 

gebleven, omdat het college er vanuit ging dat marktomstandigheden nagenoeg gelijk waren 

gebleven. Bij de evaluatie van 2001 heeft het college het beoordelingskader voor kortingen 

gehandhaafd. 

                                                      

1
 Kenmerk: OPTA/E/98/2190. 

2
 In het Oordeel worden de volgende deelmarkten onderscheiden: internationaal, nationaal, lokaal en vast-mobiel.  
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Vervolgens heeft het college met het consultatiedocument “Ondergrens tariefregulering van de 

eindgebruikersdiensten van KPN” van 31 oktober 2002 de markt geconsulteerd over de vervanging 

van het toetsingskader voor onder andere kortingsregelingen. Naar aanleiding van deze consultatie 

hebben alternatieve aanbieders aangegeven dat een versoepeling van de mogelijkheden voor KPN 

om kortingen te geven zeer negatieve gevolgen zouden hebben voor de concurrentie. Hierop heeft het 

college besloten om het kortingenkader te handhaven. 

 

Vanaf 2003 is KPN een eerste stap van 25% van de maximale kortingsruimte toegestaan op de markt 

voor lokaal verkeer. 

 

Voor het jaar 2004 stond het college voor de vraag of het KPN moest worden toegestaan om de 

kortingsmogelijkheden te verruimen. Dit kan op twee manieren gebeuren: 

 

1. door het verhogen van de maximale kortingsruimtes; 

2. door het zetten van een verdere stap (dit gold alleen voor lokaal verkeer). 

 

Het college heeft vervolgens geconcludeerd dat de kortingsruimtes bij de deelmarkten nationaal, vast-

mobiel en internationaal moesten worden gehandhaafd. Verder werd de forfaitaire kortingsruimte bij 

lokaal verkeer bevroren. 

 

Voor het jaar 2005 geldt tenslotte dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan in de kortingsruimtes. 

Ook de forfaitaire kortingsruimte bij lokaal verkeer is niet aangepast. 

  

De ontwikkelingen in de (forfaitaire) kortingsruimtes laten zich als volgt schematisch vertalen. 

 

Forfaitaire kortingsruimte 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Lokaal (Biba) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 4,4% 

Nationaal (Buba) 0,0% 5,7% 11,4% 17,0% 22,7% 22,7% 22,7% 

Vast mobiel (Vamo)  0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Internationaal (IDD) 0,0% 16,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 
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3 Verloop van de procedure 

3.1 Inleiding; eerste melding  

Op 2 juni 2004 heeft KPN een bericht gepubliceerd over de verwerving van de klant xxxxxxxxxxxxxxxx 

(hierna: xxxxxxxxxxx).
3
 Naar aanleiding van deze publicatie heeft het college bij brief van 16 juni 2004 

KPN verzocht om afschriften van overeenkomsten met die klant. Hierop heeft KPN een viertal 

documenten verstrekt. Bij brief van 20 augustus 2004 verzocht het college om aanvulling van de 

eerder verstrekte informatie en breidde de vraag uit naar informatie over meerjarige contracten met 

andere klanten dan xxxxxxxxxxx. De reactie daarop van KPN betrof vervolgens slechts de vragen in 

verband met xxxxxxxxxxx. In de brief van het college aan KPN van 21 september 2004 spitste het 

college zijn informatieverzoek toe op meerjarige overeenkomsten met zakelijke klanten. KPN heeft, 

mogelijk in verband met de hierna te noemen melding, niet op die brief gereageerd.  

In de bovengenoemde periode heeft het college ook klachten ontvangen van concurrerende 

aanbieders. Zo heeft Versatel Nederland B.V. (hierna: Versatel) bij e-mailbericht van 8 september 

2004 aan het college medegedeeld dat KPN volgens haar onrechtmatige kortingen zou hebben 

verstrekt aan een grootzakelijke klant. Versatel heeft aangegeven dat deze klant vaste 

telefoondiensten van haar af nam en daarbij 32% korting op de standaardtarieven kreeg. Desondanks 

is deze klant naar KPN overgestapt. 

 

Verder ontving het college op 29 september 2004 een verzoek van BBned N.V. (hierna: BBned) om 

een bepaald aanbod van KPN aan een (groot)zakelijke klant nader te onderzoeken. Volgens deze 

aanbieder BBned had zij deze klant verloren aan KPN doordat KPN (onrechtmatige) aanbiedingen 

had gedaan voor vaste telefoondiensten en andere producten, zoals datadiensten. 

Deze klachten zijn integraal meegenomen in het onderzoek. 

 

Op 11 en 12 oktober 2004 heeft KPN uit eigen beweging mondeling melding gedaan bij OPTA van het 

verstrekken van ongeoorloofde kortingen. Op 19 oktober 2004 publiceerde KPN de uitkomst van een 

voorlopig onderzoek en noemde daarin de geschatte omvang van onrechtmatige kortingen voor 

spraaktelefoniediensten aan zakelijke klanten (Bijlage II van dit rapport). Vervolgens heeft een 

uitvoerig vervolgonderzoek binnen KPN plaatsgevonden. 

 

In haar brief van 29 oktober 2004 stelt KPN dat zij xxx offertes en xxx contracten heeft geïdentificeerd 

waarbij (mogelijk) sprake zou zijn geweest van onrechtmatige kortingen ter zake van gereguleerde 

diensten. Vervolgens heeft KPN een vervolgonderzoek laten verrichten naar de precieze omvang van 

de onrechtmatige kortingen. Het KPN document dat op 17 maart 2005 aan het college is verstrekt, 

                                                      

3
 Bijlage I bij dit rapport bevat een chronologisch overzicht van het verloop van de procedure. 
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Bijlage III van dit rapport, hierna: “Weergave onderzoeken en gang van zaken KPN” bevat een 

beschrijving van de wijze waarop KPN zelf feiten heeft onderzocht en heeft laten onderzoeken. 

 

KPN heeft intussen op verzoek van het college wekelijks gerapporteerd over de genoemde 

onderzoeken, de voortgang daarvan en de resultaten van die onderzoeken, bijvoorbeeld bij brieven 

van 3 en 19 november 2004. Verder heeft het college KPN verzocht om onderliggend feitenmateriaal 

te overleggen, bijvoorbeeld bij brief van 6 december 2004 (kenmerk: OPTA/IBT/2004/204267). 

 

Op 22 december 2004 heeft KPN de resultaten van de hierboven genoemde onderzoeken bij het 

college mondeling toegelicht. Op dezelfde datum heeft KPN een persbericht uitgebracht, waarin zij 

meedeelt dat het “onafhankelijke onderzoek naar onrechtmatig verleende klantenkortingen door het 

zakelijk segment van de Divisie Vast (telefonie) is afgerond.” Verder heeft KPN in het genoemde 

persbericht bekendgemaakt dat Eelco Blok, als lid van de Raad van Bestuur (hierna: RvB) van KPN 

verantwoordelijk voor de Divisie Vast, de Raad van Commissarissen op de hoogte heeft gebracht van 

zijn beslissing om terug te treden als lid van de RvB. 

 

De diverse interne onderzoeken van KPN hebben geresulteerd in de Eerste Meldingslijst, welke lijst 

KPN bij brief van 4 januari 2005 bij het college heeft opgeleverd. De Eerste Meldingslijst bevatte xxx 

onrechtmatige overeenkomsten en xx offertes waarin onrechtmatige kortingen werden aangeboden. 

De genoemde brief van 4 januari 2005 bevatte verder onder andere antwoorden op vragen van het 

college en afschriften van onderliggende stukken per overtreding. 

3.2 Aanvulling melding 

Vervolgens heeft het college naar aanleiding van de Eerste Meldingslijst aanvullende vragen gesteld, 

onder meer bij brief van 17 januari 2005 (kenmerk: OPTA/IBT/2005/200157). Deze vragen waren er 

met name op gericht om de onderliggende feiten te verkrijgen die betrekking hadden op de Eerste 

Meldingslijst. 

 

Ook hebben er diverse besprekingen plaatsgevonden tussen toezichthoudende ambtenaren van het 

college en KPN. Daarnaast hebben toezichthoudende ambtenaren van het college op 25 en 26 januari 

2005 op locatie –met medewerking van KPN- onderzoek verricht. Tijdens dit onderzoek op locatie 

hebben de genoemde toezichthoudende ambtenaren het dossiermateriaal ingezien dat ten grondslag 

heeft gelegen aan de onderzoeken van KPN. Onderdelen van dit materiaal zijn in afschrift aan het 

college verstrekt. Tot slot heeft KPN een nadere mondelinge toelichting gegeven op de onderzoeken 

die door of vanwege haar zijn verricht. 

 

In de periode tot eind februari 2005 heeft KPN het feitenmateriaal aangaande de door of vanwege 

haar verrichtte onderzoeken nader aangevuld. Daartoe hebben diverse gesprekken plaatsgevonden 

tussen toezichthoudende ambtenaren van het college en KPN. Dit alles heeft geresulteerd in een 
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geactualiseerde versie van de Eerste Meldingslijst, de Aangevulde Meldingslijst, welke bij brief van 28 

februari 2005 door KPN aan het college is verstrekt. 

 

Bij de genoemde brief heeft KPN verder een lijst verstrekt van door of vanwege KPN onderzochte 

zaken, waarbij volgens KPN geen sprake was van overtredingen. Deze lijst wordt ook wel aangeduid 

als de “Reviewlijst”. 

 

Ten slotte heeft KPN op 28 februari 2005 aan het college een lijst verstrekt van zaken die bij nader 

inzien niet binnen het onderzoek vielen, de zogenaamde “Buiten Scope” lijst. 

3.3 Kwalificatie door KPN 

KPN kwalificeert de gevallen in de Eerste en de Aangevulde Meldingslijst, waarbij volgens haar sprake 

is van een overtreding, met de letters (hierna ook wel “categorieën” genoemd) ‘A’ en ‘C’
4
. Bij categorie 

A was een individuele korting afgesproken voor een gereguleerde dienst. Bij categorie C gaat het om 

een overeenkomst inzake gereguleerde en niet-gereguleerde diensten, waarbij een individuele korting 

is overeengekomen ten aanzien van het pakket van diensten. In die gevallen was de korting 

afhankelijk van het volume van de gereguleerde diensten. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5
. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx. 

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de juistheid van deze kwalificaties voldoende aannemelijk moet 

worden geacht. Waar in het document “Weergave onderzoeken en gang van zaken” van KPN wordt 

gesproken van een “niet-OPTA conforme korting” wordt daarmee de situatie van de categorieën A en 

                                                      

4
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

5
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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C bedoeld. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

xxxxx. 

 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

X  X 

X 

 

xxx 

X  X 

X 

 

X  X 

X 

X 

X 

xxx 

 X X 

X 

X 

 

 

X  X 

X 

X 

 

 x X 

X 

X 

 

x  X  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3.4 Meldingen van concurrenten 

Na het verschijnen van het hiervoor genoemde persbericht van 19 oktober 2004, alsmede het 

persbericht van het college van dezelfde datum, hebben andere aanbieders van de betrokken 

gereguleerde diensten zich tot het college gewend. In dit kader hebben 6 aanbieders 170 zaken 

aangeleverd. Dit betreft zaken in de periode 2001 tot en met 2004 waarbij de genoemde aanbieders 

vermoeden dat KPN op onrechtmatige wijze klanten heeft verworven dan wel behouden. Van deze 

zaken heeft het college er 93 geselecteerd als relevant voor het onderzoek. 

 

Een groot aantal van de door andere aanbieders aangeleverde zaken kwamen voor op zowel de 

Eerste en de Aangevulde meldingslijst (30), als de Reviewlijst (34) van KPN. Zoals in de volgende 

paragraaf uiteen zal worden gezet, hebben toezichthoudende ambtenaren van het college vervolgens 

in totaal 29 zaken, die niet op de Eerste en/of de Aangevulde Meldingslijst voorkwamen, onderzocht in 

het in de volgende paragraaf te beschrijven onderzoek. 
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3.5 Onderzoek door toezichthoudende ambtenaren van het college 

Zoals eerder is aangegeven, heeft KPN zelf de overtredingen in de Eerste Meldingslijst en de 

Aangevulde Meldingslijst bij het college gemeld. Om de juistheid van de omvang van deze 

Meldingslijsten te valideren hebben toezichthoudende ambtenaren van het college een onderzoek 

uitgevoerd, welk onderzoek in twee delen is opgesplitst. 

 

Gedurende de periode van april 2005 tot en met juli 2005 hebben toezichthoudende ambtenaren van 

het college de in de vorige paragraaf genoemde 29 zaken onderzocht. Deze zaken zien uitsluitend op 

vaste telefonie. 

 

In het kader van het onderzoek zijn –in samenwerking met het onderzoeksbureau Ernst & Young- in 

eerste instantie van al deze zaken gegevens uit de digitale bestanden van KPN onderzocht. Hierbij is 

onderzoek gedaan in gegevens uit de facturatiesystemen van KPN, in e-mails en agendagegevens 

van zowel xxxxxxxxxxxxxxxxx als anderen die betrokken waren bij het opstellen van aanbiedingen aan 

(potentiële) klanten. Naar aanleiding van deze gegevens zijn 7 zaken geselecteerd voor nader 

onderzoek. 

 

Doel van het nadere onderzoek van een geselecteerde zaak was om vaste stellen welke afspraken 

tussen de klant en KPN waren gemaakt inzake de levering van gereguleerde diensten en of daarvoor 

afwijkende tarieven, c.q. voorwaarden waren gehanteerd. Hiertoe werden door de toezichthoudende 

ambtenaren, met medewerking van KPN, de volgende aspecten onderzocht: e-mails, facturen, 

personal computers, crediterings- en factureringssystemen en dossiers (zowel fysiek als digitaal). Ook 

hebben er interviews plaatsgevonden tussen toezichthoudende ambtenaren van het college en 

medewerkers van KPN, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

De toezichthoudende ambtenaren van het college hebben in bovenstaand beschreven onderzoek ten 

aanzien van vaste telefoondiensten de volgende bevindingen gedaan. 

 

1. Bij individuele kortingen voor vaste telefoondiensten is geconstateerd dat KPN in één zaak  

xxxxxxxxxxxxx een onrechtmatige individuele korting heeft verstrekt. Voor alle overige 

onderzochte zaken geldt dat er geen onrechtmatige individuele korting is verstrekt. Deze zaak 

maakt onderdeel uit van de 173 geconstateerde overtredingen vaste telefonie. 

2. Bij de kortingsregeling BasicLine is vastgesteld dat KPN in de onderzochte zaken xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxx”, “xxxxxxx” en “xxxxxxxxxx” in strijd met de toepasselijke regelgeving de 

kortingsregeling BasicLine heeft toegepast. Verder is in de zaak “xxxxxxxxxx” geconstateerd 

dat KPN voor één bedrijfsvestiging zowel BasicLine als de kortingsregeling “WorldLine” heeft 

toegepast. Toezichthoudende ambtenaren van het college hebben, zoals ook uit navolgende 
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zal blijken, aanvullend onderzoek verricht naar BasicLine. Deze zaken maken onderdeel uit 

van de 312 geconstateerde BasicLine overtredingen. 

3. Bij overige diensten is geconstateerd dat KPN in de zaken “xxxxxxxxxx” en “xxxxxx” de 

telefoondienst “Cityphone” mogelijk tegen afwijkende tarieven heeft geleverd. In de zaak 

“xxxxxxxxxx” is voorts vastgesteld dat KPN de dienst “Intercall” heeft ontwikkeld en dat deze 

dienst binnen KPN is besproken als een mogelijk aanbod voor de afwikkeling van 

internationaal verkeer van deze klant. Het college heeft de constateringen inzake “Cityphone” 

en “Intercall” in een separaat onderzoek ondergebracht, waarin KPN nog een reactie kan 

geven. 

 

Verder hebben toezichthoudende ambtenaren van het college onderzoek gedaan naar de 

kortingsregeling BasicLine. Hiertoe zijn onder meer factuursystemen van KPN onderzocht, namelijk 

het xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6
. In deze systemen was informatie beschikbaar vanaf februari 

2001. 

3.6 Definitieve melding 

Nadat het onderzoek door het college is afgerond heeft KPN op 20 september 2005 een definitieve 

melding gedaan. Deze definitieve melding bestaat uit verdere aanvulling op de Aangevulde 

meldingslijst van 28 februari 2005. Deze laatste aanvulling bestaat uit een zestal overeenkomsten, 

waaronder xxxxx, waarin onrechtmatige individuele kortingen zijn overeengekomen ten aanzien van 

vaste telefonie. 

 

4 Feiten 

4.1 Inleiding 

Op grond van de hierna weer te geven feiten en omstandigheden is vastgesteld dat KPN een groot 

aantal overtredingen heeft begaan door (onrechtmatige) individuele kortingen te verstrekken aan 

(groot)zakelijke klanten op de diensten vaste telefonie en gereguleerde huurlijnen. Daarnaast heeft 

KPN overtredingen begaan door de kortingsregeling BasicLine voort te zetten. 

 

In het onderstaande zal in de eerste plaats een korte, algemene beschrijving worden gegeven van de 

kenmerken van overeenkomsten waarbij een individuele korting op gereguleerde diensten werd 

afgesproken. Daarna volgt een uiteenzetting van de werkwijze van KPN bij het toepassen van 

individuele kortingen. Voor een goed begrip daarvoor wordt verwezen naar bijlage V bij dit rapport, 

waarin de organisatievorm van KPN is beschreven. 

                                                      

6
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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In het vervolg van dit hoofdstuk wordt specifiek beschreven in welke gevallen KPN individuele 

kortingen is overeengekomen, uitgesplitst naar vaste telefonie, gereguleerde huurlijnen en BasicLine. 

 

Daarna wordt (kort) de periode aangegeven waarin de overtredingen zijn begaan. Tot slot bevat dit 

hoofdstuk een beschrijving van de wijze waarop de overtredingen zijn beëindigd. 

4.2 Kenmerken individuele kortingen 

Bij het overeenkomen van individuele kortingen paste KPN een per geval variërende korting toe met 

name met het oog op het behouden van een (groot)zakelijke klant. In sommige gevallen werd de 

korting toegepast om een klant te verwerven of terug te winnen.  

 

Het merendeel van de betrokken overeenkomsten (173) ziet op de levering van vaste 

telefoondiensten, al dan niet in combinatie met andere diensten. Een gering aantal gevallen (7) betreft 

de levering van gereguleerde huurlijnen. 

 

In een aantal gevallen bedraagt de overeengekomen individuele korting een bepaald percentage van 

de netto omzet op vaste telefonie van de klant in een bepaald jaar, in andere gevallen is een eenmalig 

bedrag overeengekomen of een bedrag per jaar. Er is geen verband vast te stellen tussen de 

contractwaarde, de looptijd, en de overeengekomen individuele korting. Hieruit volgt dat de individuele 

korting in ieder afzonderlijk geval werd bepaald, hetgeen KPN ook heeft aangegeven (zie hiertoe het 

document “Weergave onderzoeken en gang van zaken KPN”). 

 

In ruil voor de individuele korting legde de klant in de meeste gevallen een intentieverklaring af, waarin 

hij aangaf gedurende een bepaalde periode van een of meer jaren bepaalde diensten  van KPN te 

zullen afnemen. 

 

De individuele kortingen werden overeengekomen met grote en minder grote (groot)zakelijke klanten. 

De genoemde klanten vormen een dwarsdoorsnede van zeer uiteenlopende sectoren, bijvoorbeeld 

banken, ziekenhuizen, supermarkten, automatiseerders, advocatenkantoren, industriële en 

overheidsorganisaties. 

 

Bij het overeenkomen van de individuele kortingen werden volgens KPN de volgende ongeschreven 

regels in acht genomen: 

 

1. de klant kreeg alleen aanvullende korting als hij op geen andere manier kon worden 

behouden of teruggewonnen; 

2. de klant wilde bij KPN blijven of terugkomen en KPN wilde op haar beurt de klant behouden of 

terugwinnen; 
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3. een concurrent moest een substantieel beter aanbod doen dan KPN; 

4. de korting resulteerde niet in een negatieve EBITDA
7
. 

 

De individuele kortingen zijn door KPN zelf aangeduid met de termen 

a. ‘winback’,  

b. ‘behoud’ 

c. ‘deels winback, deels behoud’ of 

d. ‘new business’ (enkel geval).  

 

In de onder a bedoelde gevallen was een klant al overgestapt naar een andere aanbieder. Gedurende 

of na afloop van de looptijd van de overeenkomst die met een andere aanbieder was gesloten, werd 

de klant onder meer met behulp van een individuele korting overgehaald om terug te keren naar KPN 

In de onder b genoemde gevallen werden klanten die concrete plannen hadden om over te stappen 

naar een andere aanbieder door een individuele korting overgehaald om bij KPN te blijven. De 

individuele korting onder c strekte ertoe klanten die voor een deel van hun diensten waren overgestapt 

naar een andere aanbieder ervan te weerhouden geheel over te stappen en ertoe over te halen alle 

diensten weer bij KPN af te nemen. 

4.3 Werkwijze overeenkomen en uitkeren individuele kortingen 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

                                                      

7
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

 

a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

c) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4.4 Kenmerken “BasicLine” 

BasicLine is een kortingsregeling die geldt voor vaste telefoondiensten. Deze kortingsregeling stamt 

uit 1994 en betreft een zogenaamde “vestigingskortingsregeling”. Dit betekent dat een (groot)zakelijke 

klant korting kon verkrijgen op al het uitgaande verkeer naar de bestemmingen lokaal (“BinnenBasis”, 

ofwel BiBa), nationaal (“BuitenBasis”, ofwel BuBa), vast-mobiel (“vamo”) en internationaal (“IDD”) dat 

van KPN werd afgenomen op de aansluiting(en) van een bedrijfsvestiging. De hoogte van de korting 

was afhankelijk van de totale verkeersomzet van de aansluiting(en) behorende bij een 

bedrijfsvestiging. 

 

Bij de kortingsregeling BasicLine hanteerde KPN de volgende kortingsstaffels: 
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Verkeersomzet (4 maanden) Korting 

Vanaf Tot  

NLG  0 NLG 28.000 00,00 % 

NLG 28.000 NLG 70.000 11,50 % 

NLG 70.000 NLG 140.000 12,50 % 

NLG 140.000 NLG 280.000 13,25 % 

NLG 280.000 NLG 700.000 13,75 % 

NLG 700.000  14,00% 

 

De klanten die BasicLine hebben afgenomen vormen, overeenkomstig de klanten met wie individuele 

kortingen zijn overeengekomen, een brede vertegenwoordiging van het (groot)zakelijke segment. 

Hierbij moet wel worden vermeld dat het grootste deel van de klanten sterk nationaal georiënteerd is, 

zoals ministeries, gemeentes, ziekenhuizen, verzekeraars, nationale winkelketens en financiële 

instellingen. 

 

Op 2 april 1997 heeft KPN de Minister van Verkeer en Waterstaat in kennis gesteld van het 

voornemen tot tariefwijziging. Dit voornemen betrof onder meer de introductie van een 

kortingsregeling genaamd “WorldLine”. Deze kortingsregeling beoogde drie uit te faseren 

kortingsregelingen te vervangen. Eén van deze drie uit te faseren kortingsregelingen was BasicLine. 

 

Zoals ook in paragraaf 2.1 van dit rapport is aangegeven heeft de voorloper van OPTA, TND, bij brief 

van 1 juli 1997 –in antwoord op de voorgenomen tariefwijziging van KPN- vastgesteld dat de 

kortingsregelingen van KPN niet voldeden aan het vereiste van kostenoriëntatie. 

 

Uiteindelijk heeft het college op 7 april 1998 door het geven van een aanwijzing KPN gelast een aantal 

kortingsregelingen te beëindigen
8
. 

 

Het college constateert dat KPN de kortingsregeling BasicLine niet ter goedkeuring aan het college 

heeft voorgelegd. 

 

Uit onderzoek is gebleken is dat KPN de kortingsregeling BasicLine vanaf medio 1997 onveranderd 

heeft toegepast bij klanten die al van deze regeling gebruik maakten en niet zijn overgestapt op de 

nieuwe, goedgekeurde kortingsregelingen. In 2002 heeft er slechts een conversie plaatsgevonden van 

guldens naar euro’s. 

 

                                                      

8
 De kortingsregeling WorldLine voldeed volgens het college overigens wel aan het vereiste van kostenoriëntatie. 
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Volgens KPN is de actieve verkoop van BasicLine per 1 juni 1997 gestopt. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Hoewel BasicLine dus niet meer als zodanig aan nieuwe klanten is aangeboden, hebben 

toezichthoudende ambtenaren van het college geconstateerd dat, zoals ook uit het navolgende zal 

blijken, de kortingsregeling BasicLine door een groot aantal reeds gecontracteerde klanten is 

afgenomen, dat aan hen aldus op onrechtmatige wijze kortingen zijn verstrekt en KPN zodoende 

overtredingen heeft begaan. 

4.5 Geconstateerde gevallen vaste telefonie 

Onder meer op basis van het door KPN uitgevoerde onderzoek hebben toezichthoudende 

ambtenaren van het college geconstateerd dat KPN in 173 gevallen onrechtmatige individuele 

kortingen is overeengekomen inzake de levering van vaste telefoondiensten. Bijlage VI bij dit rapport 

bevat formulieren waarin per geval is beschreven wat KPN met de desbetreffende klant is 

overeengekomen.  

4.6 Geconstateerde gevallen gereguleerde huurlijnen 

Toezichthoudende ambtenaren van het college hebben geconstateerd dat KPN in 7 gevallen 

onrechtmatige kortingen is overeengekomen inzake de levering van gereguleerde huurlijnen. Bijlage 

VII bij dit rapport bevat formulieren waarin per geval is beschreven wat KPN met de desbetreffende 

klant is overeengekomen.  

4.7 Geconstateerde gevallen BasicLine 

Uit het in paragraaf 3.6 genoemde onderzoek inzake BasicLine is naar voren gekomen dat KPN naast 

BasicLine in de periode februari 2001 tot heden geen andere onrechtmatige kortingsregelingen voor 

vaste telefonie ten behoeve van (groot)zakelijke klanten heeft toegepast. 

 

Uit genoemd onderzoek is verder gebleken dat in februari 2001 312 BasicLine contracten actief 

waren. Toezichthoudende ambtenaren van het college hebben vastgesteld dat in 2005, waarvoor als 

peildatum 24 april 2005 is genomen, 127 BasicLine contracten actief waren. 

 

Verder hebben toezichthoudende ambtenaren van het college tijdens het onderzoek geconstateerd 

dat in (in ieder geval) 6 gevallen naast de lopende BasicLine contracten deze contracten zijn 

gecombineerd met de kortingsregeling WorldLine. Deze combinatie houdt in dat op hetzelfde 

aansluitadres van een bedrijfsvestiging voor bepaalde aansluitingen er een overeenkomst inzake 

BasicLine gold en voor andere aansluitingen een overeenkomst inzake WorldLine. Deze 

laatstgenoemde regeling was in die gevallen voornamelijk overeengekomen voor de afhandeling van 
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nationaal (BuBa) en internationaal verkeer. De reden hiervoor is dat WorldLine meer korting geeft op 

de genoemde verkeersstromen. 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Tenslotte hebben toezichthoudende ambtenaren van het college tijdens het bovengenoemde 

geconstateerd dat er bij de overeenkomsten inzake BasicLine twee categorieën kunnen worden 

onderscheiden: 

 

1. overeenkomsten waarbij kortingen zijn verstrekt die vallen binnen de hierna te beschrijven 

door het college vastgestelde forfaitaire kortingsruimtes; 

2. overeenkomsten waarbij kortingen zijn verstrekt die niet vallen binnen de hierna te beschrijven 

door het college vastgestelde forfaitaire kortingsruimtes; 

 

Van de 312 overeenkomsten inzake BasicLine vallen er 121 in categorie 1 en 191 in categorie 2. Voor 

de details ten aanzien van deze 191 contracten zie bijlage IV.  

4.8 Omvang en periode 

In het hiervoor in paragraaf 3.2 genoemde persbericht van 19 oktober 2004 heeft KPN gemeld een 

“voorlopig onderzoek” te hebben verricht naar “onrechtmatige kortingen in de zakelijke markt voor 

spraaktelefonie”. Hierbij heeft KPN gesteld dat het in de periode 2003-2004 gaat om circa € 15 à 20 

miljoen aan kortingen. In de drie daaraan voorafgaande jaren was er volgens KPN sprake van 

“marginale bedragen”. 

 

Zoals hiervoor al uiteen werd gezet heeft onderzoek van toezichthoudende ambtenaren van het 

college uitgewezen KPN in de periode 2001 tot en met 2004 in 173 gevallen onrechtmatige individuele 

kortingen voor vaste telefoondiensten is overeengekomen. KPN raamt de contractwaarde van deze 
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overeenkomsten op ongeveer € 226,5 miljoen. De bruto betrokken omzet van deze overeenkomsten 

bedraagt op basis van de door KPN ingeschatte contractwaardes € 164,9 miljoen. De omvang van de 

verstrekte kortingen bedraagt € 15 miljoen. Dit bedrag is inclusief het bedrag dat als 

“schadeloosstelling” (zie hiervoor de volgende paragraaf) is uitgekeerd.  

 

Verder is uit onderzoek door de genoemde ambtenaren gebleken dat in de periode 2001 tot en met 

2004 in 7 gevallen onrechtmatige individuele kortingen voor gereguleerde huurlijnen is 

overeengekomen. KPN raamt de contractwaarde van deze overeenkomsten op ongeveer € 66,3 

miljoen. De betrokken omzet van deze overeenkomsten bedraagt op basis van de door KPN 

ingeschatte contractwaardes € 27,2 miljoen. De door KPN reeds uitgekeerde dan wel via een 

zogenaamde “schadeloosstelling” toegezegde kortingen bedragen omstreeks € 2,1 miljoen. De 

omvang van de verstrekte kortingen bedraagt omstreeks € 2,1 miljoen. Dit bedrag is inclusief het 

bedrag dat als “schadeloosstelling” (zie hiervoor de volgende paragraaf) is uitgekeerd. 

 

Tot slot is uit onderzoek van de genoemde ambtenaren naar voren gekomen dat KPN in de periode 

februari 2001 tot en met augustus 2005 in 312 gevallen de kortingsregeling BasicLine heeft toegepast. 

Het betreft hier 191 contracten waarbij KPN kortingen heeft verstrekt die niet vallen binnen de door het 

college vastgestelde forfaitaire kortingsruimtes. De bruto betrokken omzet in de periode september 

2000 tot heden bedraagt € 99,2 miljoen. Hierbij geldt dat voor de periode september 2000 tot februari 

2001, alsmede voor de periode april 2005 tot augustus 2005 de bruto betrokken omzet geëxtrapoleerd 

is. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat voor de periode voor februari 2001 geen informatie 

beschikbaar was in de systemen van KPN. In overleg met KPN is destijds besproken om deze 

gegevens van na april 2005 niet in de factuursystemen van KPN nader te onderzoeken, maar deze te 

extrapoleren voor de bestaande 31 contracten. 

De verstrekte korting inzake BasicLine in de periode van september 2000 tot heden bedraagt € 9,6 

miljoen. 

4.9 Beëindiging overtredingen 

Direct nadat KPN bij brief van 28 oktober 2004 informatie over de individuele kortingen aan het 

college had verstrekt, heeft de laatstgenoemde mondeling bij KPN erop aangedrongen om het 

identificeren en intrekken van met de wet strijdige offertes (xxxxxxxx) prioriteit te geven. In een brief 

van 3 november 2004 heeft KPN dit bevestigd. 

 

In de brief van 28 oktober 2004 heeft KPN aangegeven dat zij hangende de in haar opdracht te 

verrichten onderzoeken de uitkering van kortingen per direct heeft stopgezet. Verder stelt zij een 

procedure te hebben opgesteld om te bewaken dat er geen crediteringen plaatsvinden ter uitkering 

van kortingen. Ten slotte heeft KPN besloten om hangende de onderzoeken gereguleerde diensten 

per direct alleen nog tegen de toepasselijke door het college goedgekeurde tarieven te factureren. 
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Bij brief van 5 november 2004 (OPTA/IBT/2004/203914) heeft het college aan KPN verzocht om aan 

te geven welke maatregelen zij heeft getroffen bij uitstaande offertes. Vervolgens heeft KPN in een 

brief van 5 november 2004 bericht dat xx offertes waren ingetrokken. Desgevraagd heeft KPN bij brief 

van 12 november 2004 aangegeven dat er aan de afdeling Sales instructies waren gegeven dat 

uitstaande offertes met afwijkende tarieven geen gestand mogen worden gedaan en dat dergelijke 

offertes moeten worden ingetrokken. Bij de genoemde brief heeft KPN een bijlage gevoegd waarin xx 

ingetrokken offertes zijn opgesomd. 

 

Daarna heeft het college bij brief van 24 januari 2005 (OPTA/IBT/2005/200249) bij KPN aangegeven 

dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de uitstaande offertes waren ingetrokken. Tijdens 

de hiervoor genoemde onderzoeken op locatie van 25 en 26 januari 2005 is door toezichthoudende 

ambtenaren van het college aan KPN een lijst verstrekt van xx offertes waarover onduidelijkheid 

bestond. Deze lijst is onderling doorgenomen. Bij brief van 31 januari 2005 heeft KPN aanvullende 

informatie over de intrekking van uitstaande offertes verstrekt en in een e-mailbericht van 11 februari 

2005 heeft KPN een overzicht van xx ingetrokken offertes overgelegd. 

 

KPN heeft alle overeenkomsten waarbij een onrechtmatige individuele korting was overeengekomen 

beëindigd per 1 januari 2005, voor zover deze overeenkomsten golden bij de start van het interne 

onderzoek bij KPN in oktober 2004. Voor de overeengekomen maar niet uitgekeerde korting geldt dat 

KPN de desbetreffende klanten per brief heeft medegedeeld dat zij afspraken inzake onrechtmatige 

kortingen niet kan nakomen. Daarbij heeft KPN aangegeven de “misgelopen korting” als 

“schadevergoeding” aan de betrokken klant uit te keren (zie bijlage VIII voor een voorbeeld brief met 

deze strekking).  

Met het beëindigen van de hiervoor genoemde overeenkomsten is in principe geen einde gekomen 

aan de levering van betrokken gereguleerde diensten aan de desbetreffende klant. KPN heeft bij de 

betrokken klanten echter wel het volgende aangegeven: 

 

“Mocht u (…) onverhoopt aanleiding zien de relatie met KPN op het gebied van vaste telefonie en/of 

huurlijnen te beëindigen, dan kunt u dat doen door ons dit schriftelijk mede te delen.” 

 

Nadat toezichthoudende ambtenaren van het college de 127 lopende contracten inzake BasicLine 

hadden geconstateerd, heeft het college KPN bij brief van 28 april 2005 (kenmerk: 

OPTA/IBT/2005/201295) verzocht deze contracten zo spoedig mogelijk te beëindigen. Bij brief van 7 

juli 2005 heeft KPN de betrokken klanten geïnformeerd dat BasicLine op 15 augustus 2005 wordt 

beëindigd. Bij E-mail van 6 september 2005 heeft KPN bevestigd dat alle contracten daadwerkelijk zijn 

beëindigd en als gevolg daarvan vanaf 15 augustus 2005 geen BasicLine kortingen meer worden 

verstrekt. 
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5 Overtreden wettelijke voorschriften en relevante bepalingen 

5.1 Aanwijzing en overgangsrecht 

Op 19 mei 2004 is de gewijzigde en nu geldende Telecommunicatiewet (hierna: Tw) in werking 

getreden
9
. De voorloper van de huidige Tw wordt hierna aangeduid als de Tw (oud).  

 

De Koninklijke KPN N.V. en haar groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek zijn conform artikel 6.4 Tw (oud) aangewezen als aanbieder met aanmerkelijke 

marktmacht (hierna: AMM) op de nationale markt voor vaste openbare telefonie.
10

 Op grond van 

artikel 7.2 van de Tw (oud) is Koninklijke KPN N.V. tezamen met haar groepsmaatschappijen als 

bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek door het college aangewezen als 

aanbieder met AMM op de (retail)markt voor huurlijnen
11

. 

 

Als gevolg van deze aanwijzingen dient KPN te voldoen aan de verplichtingen die in het Boht zijn 

opgenomen. 

 

Met ingang van 19 mei 2004 is de oude Tw vervangen door een gewijzigde Tw. Uit artikel 19.5, eerste 

en derde lid, Tw volgt dat het Boht ook na 19 mei 2004 van toepassing is. KPN is gehouden de daarin 

opgenomen verplichtingen na te leven tot de inwerkingtreding van de besluiten, bedoeld in artikel 

19.4, eerste en derde lid Tw (besluiten marktanalyse). Het college behoudt krachtens artikel 19.5, 

achtste lid Tw tot 24 maanden na de inwerkingtreding van de Wet implementatie Europees 

regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002 de taken en bevoegdheden zoals 

deze voor de inwerkingtreding van die wet in verband met de verplichtingen, bedoeld in het eerste tot 

en met vierde lid van artikel 19.5 aan hem bij of krachtens de hoofdstukken 6 en 7 van de Tw (oud) 

zijn toegekend en opgedragen.  

5.2 Handhaving 

Het college is volgens artikel 15.1, derde lid in samenhang met artikel 15.4, eerste lid, Tw (oud) belast 

met het toezicht op de naleving van onder meer het Boht. 

 

Artikel 15.1 Tw bepaalt: 

“3. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens andere bepalingen van deze Wet 

dan bedoeld in het eerste en tweede lid, alsmede het bepaalde bij Verordening (EG) nummer 

                                                      

9 
Wet van 22 april 2004 tot wijziging van de Telecommunicatiewet, Stb. 2004, 189. 

10
 Bij besluit van 15 november 2000, OPTA/EGM/2000/202722. 

11
 OPTA/EGM/2001/203017, AMM-aanwijzing huurlijnen artikel 6.4, 10 december 2001 en 

OPTA/EGM/2002/200667, aanwijzing huurlijnen artikel 7.2, datum 17 april 2002. 
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2887/2000 van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 december 2000 

inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk (PB EG L 336/4) zijn belast de bij besluit van het 

college aangewezen ambtenaren.” 

 

Artikel 15.4 Tw (oud) bepaalt: 

“1. In geval van overtreding van de bij of krachtens de in artikel 15.1, derde lid, bedoelde 

voorschriften, alsmede van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college aan de 

overtreder een boete opleggen van ten hoogste € 450.000.” 

 

Deze bepaling is ongewijzigd in artikel 15.4, eerste lid van de huidige Tw opgenomen. 

5.3 Vaste telefonie 

Ten aanzien van individuele kortingen vaste telefonie zijn de volgende wettelijke voorschiften 

overtreden. 

5.3.1 Kostenoriëntatie 

Wat betreft de overtreden voorschriften bij individuele kortingen voor vaste telefonie dient in de eerste 

plaats gewezen te worden op artikel 35, eerste lid, Boht. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“1. Een aanbieder van een vaste openbare telefoondienst, die krachtens artikel 6.4, eerste lid van de 

wet door het college is aangewezen, stelt kostengeoriënteerde tarieven vast voor het gebruik van het 

vaste openbare telefoonnetwerk en de vaste openbare telefoondienst.” 

 

Het college toetst onder meer of een eindgebruikerstarief aan het vereiste van kostenoriëntatie 

voldoet in die zin dat het tarief niet tot prijssqueeze leidt, teneinde de concurrentie te bevorderen. Er is 

sprake van prijssqueeze als de marge tussen de inkoop- en verkooptarieven van de aanbieder met 

AMM zo laag wordt dat (efficiënte) concurrenten hun diensten niet meer rendabel kunnen aanbieden. 

In de Richtsnoeren prijssqueeze van 28 februari 2001 (hierna: de Richtsnoeren prijssqueeze) heeft 

het college, gezamenlijk met de Nederlandse Mededingingsautoriteit, invulling gegeven aan de 

ondergrensregulering en de prijssqueezetoets. 

 

Het vereiste van kostenoriëntatie geldt ook voor gewijzigde tarieven. KPN mag een voorgenomen 

tariefwijziging pas invoeren nadat het college deze heeft goedgekeurd, hetgeen is bepaald in artikel 

36, tweede lid, Boht: 

 

“2. De aanbieder van een vast openbaar telefoonnetwerk en van een vaste openbare telefoondienst 

bedoeld in artikel 35, eerste lid, voert een voorgenomen tariefwijziging niet in dan nadat het college de 

voorgenomen tariefwijziging heeft goedgekeurd.” 
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5.3.2 Non-discriminatie 

In de tweede plaats is in dit verband het non-discriminatiebeginsel van belang, welk beginsel in artikel 

34, eerste lid, onder d, Boht is neergelegd: 

 

“d. de tarieven zijn niet discriminerend en moeten gelijkheid van behandeling waarborgen;” 

5.3.3 Kortingsregelingen 

Uit artikel 38, eerste lid, Boht volgt dat soms een versoepeling van strikte kostenoriëntatie kan worden 

toegestaan en dat in bepaalde omstandigheden ruimte kan zijn voor kortingsregelingen. Deze 

bepaling luidt als volgt: 

 

“1. Een aanbieder van een vast openbaar telefoonnetwerk en van een vaste openbare telefoondienst 

bedoeld in artikel 35, eerste lid, is slechts gerechtigd kortingsregelingen toe te passen, indien deze 

kortingsregelingen transparant en niet-discriminerend zijn. Deze kortingsregelingen behoeven de 

voorafgaande toestemming van het college. Aan een toestemming kunnen voorschriften worden 

verbonden. Een toestemming kan onder beperkingen worden verleend.” 

 

In het hiervoor in paragraaf 2.2. genoemde Oordeel van 2 september 1998 heeft het college onder 

meer het beleidskader voor de beoordeling van kortingen vastgesteld. Dit kortingenkader moet worden 

opgevat als een uitwerking van het begrip “kostengeoriënteerd” zoals bedoeld in artikel 35, eerste lid, 

Boht. Ook kortingsregelingen als bedoeld in artikel 38, eerste lid, Boht moeten voldoen aan het 

vereiste van kostenoriëntatie. Voor een nadere beschrijving van het kortingenkader en de 

schematische weergave van de ontwikkeling in de forfaitaire kortingsruimtes wordt kortheidshalve 

verwezen naar paragraaf 2.2. 

 

Wat betreft individuele kortingen bij vaste telefonie hebben toezichthoudende ambtenaren van het 

college de volgende overtredingen geconstateerd. 

 

1. KPN heeft zonder voorafgaande toestemming van het college in 173 gevallen 

kortingsregelingen voor vaste telefonie toegepast; indien deze kortingsregelingen zouden zijn 

voorgelegd zou het college deze naar verwachting niet hebben goedgekeurd, omdat deze in 

strijd lijken te zijn met het kortingenkader; 

2. voor zover de individuele kortingen moeten worden beschouwd als gewijzigde tarieven geldt 

dat KPN zonder voorafgaande goedkeuring in 173 gevallen deze gewijzigde tarieven voor 

vaste telefonie heeft gehanteerd; indien deze gewijzigde tarieven zouden zijn voorgelegd zou 

het college deze naar verwachting niet hebben goedgekeurd, omdat deze in strijd lijken te zijn 

met het vereiste van kostenoriëntatie; 
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3. KPN heeft in strijd met het non-discriminatiebeginsel gehandeld door kortingsregelingen, c.q. 

tarieven voor vaste telefonie jegens individuele klanten toe te passen, c.q. te hanteren. 

 

Ad 1. Toezichthoudende ambtenaren van het college hebben geconstateerd dat KPN in 173 gevallen, 

zoals deze zijn aangegeven op de Eerste en de Aangevulde Meldingslijst, individuele kortingen voor 

vaste telefonie heeft toegepast zonder voorafgaande toestemming van het college, terwijl zij daartoe 

op grond van artikel 38, eerste lid, Boht gehouden was. Zodoende heeft KPN in al deze gevallen de 

genoemde bepaling overtreden. 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het college –op grond van de beschikbare gegevens- de 

hierboven genoemde individuele kortingen naar verwachting niet zou hebben goedgekeurd. De 

individuele kortingen voor vaste telefonie lijken niet aan de relevante regelgeving en het 

kortingenkader te voldoen. 

 

In de eerste plaats zou KPN geen toestemming hebben gekregen om de individuele kortingen toe te 

passen, vanwege de kenmerken van een getrouwheidskorting die zij vertonen  (zie ook hierna 

paragraaf 5.8). Op basis van het kortingenkader toetst het college (voorgenomen) kortingsregelingen 

van KPN op dit aspect. Kortingsregelingen die kwalificeren als getrouwheidskorting zijn niet 

toegestaan. 

 

In de tweede plaats zou KPN de hiervoor bedoelde toestemming niet hebben verkregen vanwege het 

discriminerende karakter van de individuele kortingen (zie ook hierna). Op basis van het 

kortingenkader toetst het college of een (voorgenomen) kortingsregeling bestemd is voor een 

voldoende brede groep van gebruikers. Als blijkt dat een door een dominante partij gehanteerde 

korting gericht is op een beperkte groep gebruikers, is al snel aannemelijk dat daardoor de 

mededinging zal worden beperkt. Omdat de individuele kortingen zoals gezegd op individuele basis 

van klant tot klant zijn toegepast, zou KPN daarom geen toestemming hebben verkregen de 

individuele kortingen toe te passen. 

 

In de derde plaats heeft KPN niet heeft aangetoond dat de individuele kortingen gebaseerd zijn op 

aantoonbare kostenvoordelen. 

 

Ten slotte wordt opgemerkt dat de individuele kortingen in vrijwel alle gevallen de toegestane 

(forfaitaire) kortingsruimtes overschrijden, zoals door het college vastgesteld op basis van het 

kortingenkader. 

 

Ad 2. Voor zover de individuele kortingen als gewijzigde tarieven aangemerkt dienen te worden geldt 

dat KPN artikel 36, eerste lid, Boht in alle gevallen heeft overtreden. Immers, op basis van deze 

bepaling dienen tariefwijzigingen vooraf door het college te worden goedgekeurd. Hiervoor is 
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vastgesteld dat KPN de individuele kortingen voor vaste telefonie echter nooit ter beoordeling aan het 

college heeft voorgelegd en aldus geen goedkeuring heeft verkregen. 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het college –op grond van de beschikbare gegevens- de  

individuele kortingen naar verwachting niet zou hebben goedgekeurd. De individuele kortingen voor 

vaste telefonie lijken niet aan de relevante regelgeving te voldoen. De door KPN gehanteerde tarieven 

met aanvullende kortingen zijn namelijk zo laag dat het aannemelijk is dat de individuele kortingen in 

bepaalde gevallen de hiervoor beschreven prijssqueezetoets niet zouden passeren. Dergelijke 

tarieven zijn in strijd met het vereiste van kostenoriëntatie. 

 

Tenslotte zou KPN de hiervoor bedoelde toestemming niet hebben verkregen vanwege het 

discriminerende karakter van de individuele kortingen (zie ook hierna). 

 

Ad 3. Toezichthoudende ambtenaren van het college hebben geconstateerd dat KPN bij het 

overeenkomen van individuele kortingen voor vaste telefonie in alle gevallen het non-

discriminatiebeginsel van artikel 38, eerste lid, Boht heeft overtreden. Dit beginsel houdt in dat het 

KPN niet is toegestaan onderscheid te maken tussen verschillende groepen eindgebruikers (vergelijk 

de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 22 april 2005, LJN: AT5264). Door de individuele 

kortingen van klant tot klant toe te passen heeft KPN in alle gevallen in strijd met dit beginsel 

gehandeld. 

 

Voor zover de individuele kortingen als gewijzigde tarieven moeten worden beschouwd heeft KPN om 

de hiervoor genoemde reden in alle gevallen artikel 34, eerste lid, onder d, Boht overtreden. 

5.4 Gereguleerde huurlijnen 

Ten aanzien van gereguleerde huurlijnen zijn de volgende wettelijke voorschiften overtreden. 

5.4.1 Kostenoriëntatie 

Wat betreft de overtreden voorschriften bij individuele kortingen voor gereguleerde huurlijnen dient in 

de eerste plaats gewezen te worden op artikel 16, eerste lid, Boht. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“1. Een aanbieder van huurlijnen stelt voor huurlijnen kostengeoriënteerde tarieven vast.” 

 

In het kader van de beoordeling op kostenoriëntatie worden de tarieven voor gereguleerde huurlijnen 

getoetst aan een boven- en een ondergrens. Voor de bovengrens geldt dat KPN geen overmatige 

rendementen mag behalen op de levering van gereguleerde huurlijnen. Hiertoe wordt jaarlijks aan de 

hand van de zogenaamde “ONP-rapportage” die KPN conform artikel 16, vierde lid, Boht opstelt, 

getoetst of de tarieven van gereguleerde huurlijnen daaraan voldoen. 
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Voor de toetsing van de ondergrens geldt dat de tarieven van gereguleerde huurlijnen worden 

onderworpen aan een squeezetoets. De wijze waarop het college de beoordeling op prijssqueeze 

uitvoert, is nader uitgewerkt in de Richtsnoeren prijssqueeze, het oordeel interconnecterende 

huurlijnen van 20 december 2002 (kenmerk: OPTA/IBT/2002/200705, het “ILL-oordeel”) en de 

beslissing op bezwaar MCTN(+) (kenmerk: OPTA/JUZ/2004/200860). Kort gezegd houdt de 

squeezetoets voor gereguleerde huurlijnen in dat het tarief, verminderd met de effectieve korting, niet 

lager mag zijn dan de netwerkkosten, vermeerderd met de retailopslag voor huurlijnen. 

 

KPN mag korting geven op de generieke tarieven voor gereguleerde huurlijnen, indien zij de 

kostenbesparingen als gevolg van de kortingsregeling kan aantonen. Kortingsregelingen die niet 

gebaseerd zijn op aantoonbare kostenvoordelen zijn niet toegestaan. 

 

Het vereiste van kostenoriëntatie geldt ook voor gewijzigde tarieven. KPN mag een voorgenomen 

tariefwijziging pas invoeren nadat het college deze heeft goedgekeurd, hetgeen is bepaald in artikel 

17, tweede lid, Boht: 

 

“2. De aanbieder van huurlijnen, bedoeld in artikel 16, eerste lid, voert de voorgenomen tariefwijziging 

niet in dan nadat het college de voorgenomen tariefwijziging heeft goedgekeurd.” 

 

Verder kan hier nog worden gewezen op artikel 18 Boht: 

 

“Een aanbieder van huurlijnen is slechts met toestemming van het college gerechtigd een huurlijn te 

leveren tegen andere tarieven en leveringsvoorwaarden dan de bekendgemaakte.” 

5.4.2 Non-discriminatie 

In de tweede plaats is het non-discriminatiebeginsel van belang, welk beginsel in artikel 15, eerste lid, 

onder d, Boht is neergelegd: 

 

“d. de tarieven zijn niet discriminerend en moeten gelijkheid van behandeling waarborgen;” 

 

Wat betreft individuele kortingen bij gereguleerde huurlijnen hebben toezichthoudende ambtenaren 

van het college de volgende overtredingen geconstateerd. 

 

1. KPN heeft zonder voorafgaande goedkeuring van het college in 7 gevallen gewijzigde tarieven 

gehanteerd voor gereguleerde huurlijnen; indien deze gewijzigde tarieven, c.q. 

kortingsregelingen zouden zijn voorgelegd, zou het college deze naar verwachting niet 

hebben goedgekeurd omdat deze in strijd lijken te zijn met het vereiste van kostenoriëntatie; 
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2. KPN heeft zonder toestemming van het college in 7 gevallen gereguleerde huurlijnen geleverd 

tegen andere tarieven en leveringsvoorwaarden dan de bekendgemaakte; 

3. KPN heeft in strijd met het non-discriminatiebeginsel gehandeld door tarieven voor 

gereguleerde huurlijnen jegens individuele klanten toe te passen. 

 

Ad 1. Toezichthoudende ambtenaren van het college hebben geconstateerd dat KPN in 7 gevallen, 

zoals deze zijn aangegeven op de Eerste en de Aangevulde Meldingslijst, individuele kortingen voor 

gereguleerde huurlijnen heeft gehanteerd zonder voorafgaande goedkeuring van het college, terwijl zij 

daartoe op grond van artikel 17, tweede lid, Boht gehouden was. Zodoende heeft KPN in al deze 

gevallen de genoemde bepaling overtreden. 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het college –op grond van de beschikbare gegevens- de 

hierboven genoemde individuele kortingen naar verwachting niet zou hebben goedgekeurd, omdat 

deze niet  aan de relevante regelgeving en het geldende beleid van het college ter zake lijken te 

voldoen. Het is aannemelijk dat de door KPN gehanteerde individuele kortingen in vrijwel alle gevallen 

de hiervoor beschreven prijssqueezetoets niet zouden passeren. Dergelijke tarieven zijn in strijd met 

het vereiste van kostenoriëntatie. 

 

In de eerste plaats heeft KPN niet aangetoond dat de individuele kortingen gebaseerd zijn op 

aantoonbare kostenvoordelen. 

 

In de tweede plaats zou het college de individuele kortingen voor gereguleerde huurlijnen niet hebben 

goedgekeurd omdat zij kenmerken van getrouwheidskortingen vertonen.  

 

Ad 2. Verder hebben toezichthoudende ambtenaren van het college in dit verband vastgesteld dat 

KPN, zonder daartoe voorafgaand toestemming van het college te hebben gevraagd, gereguleerde 

huurlijnen heeft geleverd tegen andere tarieven en leveringsvoorwaarden dan de bekendgemaakte. 

Zodoende heeft KPN in alle gevallen artikel 18 Boht overtreden. 

 

Ad 3. Toezichthoudende ambtenaren van het college hebben vastgesteld dat KPN bij het verstrekken 

van individuele kortingen voor gereguleerde huurlijnen in alle gevallen het non-discriminatiebeginsel 

van artikel 15, eerste lid, onder d, Boht heeft overtreden. Hiertoe wordt verwezen naar hetgeen 

hiervoor onder ad 3 bij de overtredingen inzake vaste telefonie is opgemerkt. 

5.5 Kortingsregeling “BasicLine” 

Zoals hiervoor al uiteen is gezet, is KPN op grond van artikel 38, eerste lid, Boht slechts gerechtigd 

kortingsregelingen toe te passen indien deze regelingen transparant en niet-discriminerend zijn. Deze 

kortingsregelingen behoeven voorafgaande toestemming van het college. 
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Wat betreft de kortingsregeling BasicLine hebben toezichthoudende ambtenaren van het college de 

volgende overtredingen geconstateerd. 

1. KPN heeft zonder voorafgaande toestemming van het college in 312 gevallen de kortingsregeling 

BasicLine toegepast; indien BasicLine aan het college zou zijn voorgelegd, zou het college geen 

toestemming hebben gegeven aan KPN om de genoemde kortingsregeling toe te passen; 

2. KPN heeft in strijd met het non-discriminatiebeginsel gehandeld door BasicLine jegens individuele 

klanten toe te passen. 

 

Ad 1. Toezichthoudende ambtenaren van het college hebben geconstateerd dat KPN in 312 gevallen, 

BasicLine heeft toegepast zonder voorafgaande goedkeuring van het college, terwijl zij daartoe op 

grond van artikel 38, eerste lid, Boht gehouden was. Zodoende heeft KPN in al deze gevallen de 

genoemde bepaling overtreden. 

 

Voor zover KPN BasicLine aan het college ter beoordeling had voorgelegd, zou het college –op grond 

van de beschikbare gegevens- geen toestemming hebben gegeven aan KPN om deze 

kortingsregeling toe te passen. BasicLine voldoet namelijk niet aan de relevante regelgeving en het 

kortingenkader. 

 

In de eerste plaats heeft KPN niet aangetoond dat de kortingen die op basis van BasicLine worden 

verstrekt, gebaseerd zijn op aantoonbare kostenvoordelen. In de tweede plaats volgt uit de gegevens 

die KPN heeft overgelegd dat de gehanteerde staffels bij bepaalde verkeersmarkten leiden tot een 

overschrijding van de toegestane forfaitaire kortingsruimtes. Voor het lokale (BiBa) verkeer geldt zelfs 

dat KPN tot en met 2002 geen korting mocht geven, tenzij deze was gebaseerd op aantoonbare 

kostenvoordelen.  

Ad 2. Toezichthoudende ambtenaren van het college hebben vastgesteld dat KPN bij het toepassen 

van BasicLine in alle gevallen het non-discriminatiebeginsel van artikel 38, eerste lid, Boht heeft 

overtreden. Hiertoe wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder ad 3 bij de overtredingen inzake 

vaste telefonie is opgemerkt. 
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6 De ernst, duur en de verwijtbaarheid van de overtredingen 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen een aantal specifieke omstandigheden aan de orde komen die zich voordoen bij 

de overtredingen. In de eerste plaats zal een beschrijving worden gegeven van de economische 

context op de markten voor vaste telefonie en huurlijnen. Hierbij zal met name aandacht worden 

besteed aan de concurrentiesituatie en de positie van KPN op deze markten. 

 

Daarna volgt een uiteenzetting van het voordeel dat KPN heeft behaald met de overtredingen en het 

nadeel dat zij als gevolg van de overtredingen heeft toegebracht. Ook zullen in dit hoofdstuk nog de 

volgende aspecten worden behandeld: verwijtbaarheid, getrouwheidskorting, medewerking en 

tijdelijke maatregelen ter voorkoming van verdere overtredingen. Tot slot zullen enkele opmerkingen 

worden gemaakt over schade als gevolg van de overtredingen. 

6.2 Economische context vaste telefonie 

In deze paragraaf volgt een korte uiteenzetting van de concurrentiesituatie en de positie van KPN op 

de markt van Vaste Telefonie. Een uitgebreide analyse van deze economische context is 

weergegeven in bijlage X. 

6.2.1 Dominantie 

Op grond van de voorloper van de huidige Tw werden aanbieders, indien zij beschikten over een 

aandeel van meer dan 25% op een bepaalde relevante markt, door het college aangewezen als een 

partij met AMM op die markt. Dat is de hoofdregel, waarvan slechts in uitzonderlijke gevallen kon 

worden afgeweken. KPN heeft op de markt voor vaste telefonie in de periode 2000 tot 2004 altijd een 

marktaandeel gehad van meer dan 70%-. Daarom is KPN vanaf  2000 aangewezen als aanbieder met 

AMM op de markt voor vaste telefonie (zie ook hiervoor, paragraaf 6.1). 

 

Zoals hiervoor in paragraaf 6.12 uiteen is gezet, wordt de aanwijzing als aanbieder met AMM op de 

daar genoemde markten voor KPN gecontinueerd. Naar verwachting zal het college aan het einde van 

dit jaar (definitief) vaststellen dat KPN beschikt over AMM op de markt voor vaste telefonie, met 

uitzondering van de deelmarkt internationaal verkeer. 

6.2.2 Regulering ten behoeve van stimuleren concurrentie (groot)zakelijk vaste telefonie 

Op grond van de geldende regelgeving heeft het college in de afgelopen jaren een flink aantal 

maatregelen getroffen om de concurrentie in de (grootzakelijke) markt voor vaste telefonie te 

bevorderen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn onder andere het openstellen van de 

mogelijkheid van carrierpreselectie (CPS) op nationaal, vast-mobiel en internationaal verkeer in 2000 
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en voor lokaal verkeer in 2002, het introduceren van het wholesale aanbod interconnecterende 

huurlijnen in 2002, de verdere verlaging van de wholesale interconnectie verkeerstarieven en het 

bevriezen van de forfaitaire kortingsruimte
12

. 

 

Feitelijk moet worden vastgesteld dat, ondanks de maatregelen van OPTA en de concurrentiedruk op 

de (groot)zakelijke markt voor vaste telefonie, de veranderingen in de marktaandelen van KPN 

beperkt zijn gebleven. In de jaren 2001 tot 2004 lag het marktaandeel van KPN op de deelmarkt voor 

lokaal verkeer tussen de 70 en 80%, op de deelmarkt voor nationaal verkeer eveneens tussen de 70 

en 80% en op de deelmarkt voor vast-mobiel verkeer tussen de 60 en 70%.  

 

Ook de prijsontwikkelingen van de tarieven van KPN op de markt voor vaste telefonie (lokaal en 

nationaal verkeer) vormen een aanwijzing dat de ontwikkeling van de concurrentie op de markt voor 

vaste telefonie is achtergebleven, ondanks regulering die tot doel had de concurrentie te bevorderen.  

6.2.3 Gedragingen KPN 

De ontwikkelingen bij kortingsregelingen geven aan dat KPN de haar toegestane forfaitaire 

kortingsruimten ieder jaar (bijna) geheel opvult met de kortingsregeling WordLine. Naast WorldLine  

–en in bepaalde gevallen in combinatie daarmee- heeft KPN ook de kortingsregeling BasicLine 

toegepast. Waar WorldLine veel korting geeft op nationaal en internationaal verkeer, verstrekt 

BasicLine relatief gezien veel korting op lokaal en vast-mobiel verkeer. BasicLine is echter geen 

goedgekeurde kortingsregeling en overschrijdt de toegestane forfaitaire kortingsruimten. 

 

Daarenboven heeft KPN specifiek voor bepaalde (groot)zakelijke klanten op grote schaal individuele 

kortingen verleend. 

6.2.4 Conclusie  

De gedragingen van KPN inzake het verstrekken van (onrechtmatige) kortingen op de (grootzakelijke) 

markt hebben een negatieve invloed op de groei van marktaandelen van de andere zes aanbieders 

die zich richten op het (groot)zakelijke segment gehad. Deze gedragingen hebben afgedaan aan de 

maatregelen die zijn genomen om concurrentie op o.a. het (groot)zakelijk segment van de markt voor 

vaste telefonie te bevorderen. Omdat KPN zelfstandig melding heeft gemaakt van een groot aantal 

overtredingen die bovendien met regelmaat op grote schaal hebben plaatsgevonden, is het niet nodig 

de precieze invloed van de overtredingen op de concurrentie vast te stellen. Daarmee is de 

vaststelling dat deze overtredingen verwijtbaar zijn begaan door KPN en dat zij invloed op de 

concurrentie hebben gehad, voldoende.  

                                                      

12
 Met dit laatste wordt bedoeld dat het college vanaf 2004 heeft besloten om, gegeven de concurrentiesituatie, 

geen verruiming toe te staan van de mogelijkheden voor KPN om korting te geven. Zie ook paragraaf 2.2 van dit 

rapport.   
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6.3 Economische context huurlijnen 

In deze paragraaf volgt een korte uiteenzetting van de concurrentiesituatie en de positie van KPN op 

de markt van Huurlijnen. Een uitgebreide analyse van deze economische context is weergegeven in 

bijlage XI. 

6.3.1 Dominantie 

Op 16 december 2002 is de aanwijzing van KPN als aanbieder met AMM op de markt voor huurlijnen 

(d.d. 15 november 2000) geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek dat KPN nog steeds beschikte over 

AMM op de deelmarkten Analoog-nationaal, Analoog-internationaal, <2Mbit/s-nationaal, 2Mbit/s-

nationaal, en PVC-nationaal. 

 

Op 1 juli 2005 is deze aanwijzing als aanbieder met aanmerkelijke marktmacht op de huurlijnenmarkt 

alléén gecontinueerd voor wat betreft de deelmarkten <2Mbit/s-nationaal, analoog-nationaal en 

analoog-internationaal. 

6.3.2 Regulering ten behoeve van stimuleren concurrentie (groot)zakelijk huurlijnen 

In 2002 is het wholesale aanbod voor interconnecterende huurlijnen geïntroduceerd. Sinds dat jaar 

zijn door de introductie van interconnecterende huurlijnen de mogelijkheden van andere aanbieders 

vergroot om in heel Nederland met KPN te concurreren op de onderliggende retailmarkten. Met deze 

maatregel is beoogd om de concurrentie op deze markt voor het grootzakelijk segment te stimuleren. 

6.3.3 Gedragingen KPN 

KPN heeft met name kortingen verstrekt op gereguleerde huurlijnen met het doel klanten te 

behouden. 

6.3.4 Conclusie 

Ten aanzien van huurlijnen kan samenvattend worden geconcludeerd dat KPN in de periode van 2000 

-2004 beschikte over aanmerkelijke marktmacht op de hiervoor beschreven relevante 

huurlijnenmarkten nationaal <2Mbit/s; nationaal 2Mbit/s en (nationaal) PVC. Op de huurlijnenmarkt 

2Mbit/s nationaal is evenwel sprake van flink toegenomen concurrentiedruk door alternatieve 

aanbieders sinds 2002, dit komt mede tot uitdrukking in het prijsverloop van KPN voor huurlijnen van 

2Mbit/s. De door KPN aangeboden kortingen, in combinatie met meerjarige contracten, hebben 

vanwege de beperkte omvang een beperkte negatieve invloed gehad op de totale marktontwikkeling 

op de verschillende huurlijnenmarkten. 

6.4 Kenmerken (groot)zakelijke klanten 
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De klanten van de Eerste Meldingslijst en de Aangevulde Meldingslijst zijn aan te merken als 

grootzakelijke klanten. Dit type klanten beschikt over het algemeen over een gecentraliseerde 

inkooporganisatie van ICT-faciliteiten. Zodoende wordt voor een groot aantal vestigingen van een 

organisatie een keuze gemaakt voor een bepaalde leverancier van ICT-producten. Over het algemeen 

wordt voor een langere periode (2 tot 3 jaar) een overeenkomst gesloten met een bepaalde ICT-

leverancier, waarbij regelmatig tussentijdse evaluaties plaatsvinden over de kwaliteit en prijsniveaus. 

 

Zoals hiervoor al uiteen is gezet, beloopt de omzet van KPN op de markt voor openbare 

telefoondiensten in het grootzakelijke segment omstreeks xxxxxxxxxxxxx. De totale omzet van KPN bij 

gereguleerde huurlijnen bedraagt in dit segment omstreeks xxxxxxxxxxxxx. 

 

Het aantal accounts in dit segment is enkele duizenden (xxxxx). Bepaalde grote accounts genereren 

jaarlijks miljoenen euro’s omzet. 

 

Naast vaste telefoondiensten nemen grootzakelijke klanten vaak ook andere elektronische 

communicatiediensten af, zoals mobiele telefonie, huurlijnen en/of datacomdiensten en 

randapparatuur. In combinatie met deze diensten en producten worden verder veelal allerlei beheer- 

en servicediensten afgenomen. Kortom: grootzakelijke klanten hebben over het algemeen behoefte 

aan een ander productportfolio dan de overige zakelijke gebruikers. 

6.5 Behaald voordeel 

KPN heeft met de overtredingen (groot)zakelijke klanten behouden, verworven en teruggewonnen, 

waardoor zij aanzienlijke voordelen heeft behaald. Dat KPN de genoemde voordelen heeft behaald 

blijkt uit de volgende omstandigheden. 

 

In de eerste plaats is de met de overtredingen gemoeide betrokken omzet aanzienlijk, deze bedraagt 

namelijk € 264,6 miljoen. Van dit bedrag ziet € 25,1 miljoen op de overtredingen die bij huurlijnen zijn 

begaan. De winstmarge voor vaste telefonie beloopt xxxxxxxxxxxx (dit volgt uit de ONP-rapportage 

van KPN over het jaar 2004). De winstmarge voor gereguleerde huurlijnen bedraagt xxxxxxxx xxx.  

 

Verder volgt uit de Eerste en de Aangevulde Meldingslijst dat de contractwaardes, die betrokken zijn 

bij de overeengekomen aanvullende kortingen, tamelijk omvangrijk zijn. De contractwaardes belopen 

in veel gevallen meerdere honderdduizenden tot miljoenen euro’s. De contractwaardes bij BasicLine 

lopen uiteen van enkele tienduizenden tot (in enkele gevallen) meer dan een miljoen euro.  

 

De bedragen die gemoeid zijn met de overeengekomen aanvullende kortingen zijn aanzienlijk, 

gemiddeld 10% van de bruto betrokken omzet van de desbetreffende klant. Zo was de maximale 

korting volgens het contract bijvoorbeeld in een bepaald geval (xxxxxxx) € 70.000, op een 
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contractwaarde van € 500.000. In een ander geval (xxxxxxx) bedroeg de maximale korting volgens het 

contract € 200.000, terwijl de contractwaarde € 800.000 was. 

 

Het is aannemelijk dat een aanzienlijk deel van de betrokken klanten bij KPN weg zouden zijn gegaan 

of niet meer zouden terugkomen, indien geen aanvullende korting was verstrekt. Concurrenten van 

KPN deden namelijk aanbiedingen die onder de gereguleerde tarieven van KPN lagen, zodat de 

kortingen ten minste een prikkel vormden om niet over te stappen.. ,  

Het is aannemelijk dat de overtredingen ook tot indirecte voordelen, zoals marge-uitholling van 

concurrenten, hebben geleid. 

6.6 Toegebracht nadeel 

De precieze mate waarin de overtredingen de concurrentie op de markten voor vaste telefonie en 

huurlijnen hebben geschaad, is moeilijk te bepalen. Vanwege de combinatie van de volgende factoren 

kan worden gesteld dat die schade aanzienlijk is geweest voor zover het gaat om vaste telefonie: 

 

- het getrouwheidskarakter van de individuele kortingen; 

- het betrokken segment waarin de individuele kortingen zijn aangeboden, te weten het 

grootzakelijke segment; 

- het grote aantal betrokken klanten; 

- de afzonderlijke en gezamenlijke omvang van de van de met de dienstportfolio van de 

betrokken klanten als geheel en voor de gereguleerde diensten in het bijzonder gemoeide 

bedragen; 

- de afzonderlijke en gezamenlijke omvang van de met de kortingen gemoeide bedragen; 

- het (grote) marktaandeel van KPN in de betrokken markten, waardoor zij zich in hoge mate 

onafhankelijk van haar concurrenten kan gedragen. 

 

Meer specifiek kan over het toegebrachte nadeel het volgende worden opgemerkt. Het is aannemelijk 

dat concurrenten van KPN, die hun klanten kwijtraakten als gevolg van een individuele korting, nadeel 

hebben geleden in de vorm van gederfde omzet. 

 

Verder zullen concurrenten nadeel hebben ondervonden van het feit dat KPN, door het voortzetten 

van de kortingsregeling BasicLine, maar in veel belangrijker mate door het overeenkomen van een 

individuele korting in staat was klanten van een overstap naar een andere aanbieder af te houden. Het 

is voorts aannemelijk dat concurrenten van KPN lagere tarieven dienden te hanteren om klanten te 

verwerven of te behouden dan wanneer de kortingen  niet zouden zijn verstrekt. Ook dit leverde (en 

levert nog steeds) deze aanbieders nadeel op. 

 

KPN hanteerde bij het verstrekken van kortingen naar eigen zeggen onder meer de (ongeschreven) 

regel dat de individuele korting niet resulteerde in een negatieve EBITDA. Deze EBITDA-grens ligt 
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aanmerkelijk lager dan de integrale kostprijs voor de tarieven van KPN. Concurrenten van KPN 

konden daarom alleen een concurrerend aanbod aan de betrokken (groot)zakelijke klanten doen door 

hun diensten aan te bieden onder de genoemde integrale kostprijs.  

Concurrerende aanbieders zijn belemmerd in hun commerciële mogelijkheden door het toepassen van 

individuele kortingen door KPN. Deze aanbieders moeten hun strategie kunnen afstemmen op de 

tarieven en generieke kortingsregelingen die door het college zijn goedgekeurd. Zij moeten er 

derhalve op kunnen vertrouwen dat de bekendgemaakte tarieven en bekendgemaakte generieke 

kortingsregelingen van KPN overeen komen met hetgeen KPN haar klanten werkelijk aanbiedt. Dat 

was in de onderzochte periode niet het geval. 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

De verstrekte kortingen hebben ook effect op eindgebruikers. Eindgebruikers zijn gebaat bij de 

ontwikkeling van een concurrerende markt. Doordat KPN met het verstrekken van de individuele 

kortingen de totstandkoming van concurrentie heeft afgeremd zijn daardoor ook de belangen van 

eindgebruikers –zeker op de lange termijn - geschaad. 

 

De toezichthoudende ambtenaren van het college hebben geconstateerd dat KPN met het blijven 

aanbieden van de BasicLineregeling artikel 38 van het Boht heeft overtreden. Voor de 191 BasicLine-

gevallen waarin kortingen zijn verstrekt, is daarom, mede omdat de daarvoor noodzakelijke 

verkeersgegevens niet eenvoudig beschikbaar waren, niet ook onderzocht of KPN de betrokken klant 

op basis van een andere, goedgekeurde kortingsregeling over het geheel genomen een hogere 

korting had kunnen bieden. Wat de effecten van het blijven aanbieden van de BasicLine-regeling zijn 

geweest, is niet vast te stellen.  

6.7 Verwijtbaarheid 

Als specifieke omstandigheid dient ook te worden vermeld dat vaststaat dat de overtredingen willens 

en wetens zijn begaan en bewust zijn verhuld. 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

6.8 Kenmerken van getrouwheidskortingen  

De ernst van de overtredingen wordt versterkt doordat de individuele kortingen kenmerken vertonen 

van  getrouwheidskortingen. De individuele kortingen zijn niet aan te merken als (soort van) 

kwantumkortingsregeling. Bij een dergelijke regeling is de omvang van de korting uitsluitend –en dus 

in alle gevallen op dezelfde manier- gerelateerd aan de omvang van de (te realiseren) omzet. De 

individuele kortingen hebben kenmerken van een getrouwheidskorting, aangezien de klant financiële 

voordelen werden geboden teneinde hem ervan te weerhouden (ook) diensten bij een andere 

aanbieder af te nemen. 

 

Een ander element van de individuele korting dat van invloed is op de loyaliteit van de klant is dat 

deze in bijna alle gevallen een verklaring aflegde omtrent de exclusiviteit van KPN als aanbieder, in 

het merendeel van de gevallen bijvoorbeeld voor een periode van twee of meer jaar. Daar komt bij dat 

de individuele kortingen veelal achteraf na een bepaalde periode of aan het einde van de looptijd 

werden uitgekeerd. 

6.9 Medewerking 

KPN heeft op 11 en 12 oktober 2004 voor het eerst de overtredingen zelfstandig  bij het college 

gemeld. KPN heeft vervolgens een intern onderzoek ingesteld en OPTA integraal toegang gegeven 

tot de resultaten van dit onderzoek. Ook overigens heeft KPN volledig aan het OPTA-onderzoek 

meegewerkt.  

In het gesprek van 12 oktober 2004 tussen het college en KPN heeft de laatstgenoemde toegezegd 

volledige medewerking te zullen verlenen en transparantie te zullen betrachten inzake het onderzoek 

naar de onrechtmatige individuele kortingen, hetgeen zij in een brief van 18 januari 2005 schriftelijk 

heeft bevestigd. 

 

KPN heeft het college desgevraagd inlichtingen en documenten over de individuele kortingen 

verschaft. Zo heeft KPN het college in de maanden oktober, november en december 2004 schriftelijk 

en mondeling geïnformeerd over het proces, de vorderingen en de uitkomsten van de door of 

vanwege haar verrichtte onderzoeken. Ook heeft KPN in deze periode onderliggende documenten, 

die betrekking hebben op de genoemde onderzoeken, verstrekt aan het college. Vervolgens heeft 
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KPN in de maanden januari, februari en maart 2005 op verzoek van het college het feitenmateriaal 

nader aangevuld. In deze periode hebben verder diverse besprekingen plaatsgevonden tussen 

toezichthoudende ambtenaren van het college en KPN. 

 

Evenwel moet wel vermeld worden, zoals ook hiervoor al is aangegeven, dat toezichthoudende 

ambtenaren van het college tijdens het onderzoek hebben geconstateerd dat KPN in strijd met de 

toepasselijke regelgeving de kortingsregeling BasicLine heeft toegepast. Deze overtredingen heeft 

KPN niet als overtreding bij het college gemeld. KPN heeft verklaard dat de reden daarvoor is dat zij 

het toepassen van BasicLine niet als overtreding aanmerkt. Vastgesteld kan worden dat het feit dat 

BasicLine nog werd toegepast, kon worden geconstateerd naar aanleiding van door KPN aan OPTA 

verstrekte informatie en op basis van eigen onderzoek door OPTA, Voorts kan worden vastgesteld dat 

KPN de ten behoeve van dat onderzoek benodigde informatie aan OPTA heeft verstrekt.  

 

KPN heeft volledige medewerking aan de onderzoeken waarop dit rapport betrekking heeft verleend. 

KPN stelt zich op het standpunt dat deze medewerking verder gaat dan op basis van de wettelijke 

voorschriften van haar kon worden verlangd. 

6.10 Tijdelijke maatregelen ter voorkoming verdere overtredingen 

KPN heeft in haar brief van 29 oktober 2004 de eerste hierna te noemen tijdelijke maatregelen 

aangekondigd ter voorkoming van verdere overtredingen. 

 

1. Gedurende de interne onderzoeken zijn de uitkeringen van individuele kortingen per direct 

gestopt. 

2. De introductie van een procedure die voorkomt dat er crediteringen plaatsvinden ter uitkering 

van individuele kortingen. 

3. Gedurende de interne onderzoeken worden de gereguleerde diensten met onmiddellijke 

ingang alleen nog tegen de toepasselijke, door het college goedgekeurde tarieven 

gefactureerd. 

4. De introductie van een (voorlopige) instructie met uitgangspunten en gedragsregels bij het 

verstrekken van kortingen (ook wel “Salesinstructie” genoemd), die toegepast moet worden bij 

het maken van nieuwe (combinatie)aanbiedingen.  

 

Verder heeft KPN in haar brief van 29 oktober 2004 melding gemaakt van een zogenaamd 

“complianceprogramma”. In haar jaarverslag van 2003 heeft KPN reeds aangekondigd een dergelijk 

programma binnen haar organisatie te zullen invoeren. Dit programma zal naast mededingingsrecht 

onder andere ook telecommunicatierecht omvatten. Onderdeel van dit compliance programma zal zijn 

de instelling van een compliance office, dat zal beoordelen op welke wijze KPN gereguleerde diensten 

kan aanbieden in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. 
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Begin november 2004 heeft KPN het uitsturen van offertes hervat. Vervolgens heeft KPN bij brief van 

3 december 2004 een afschrift gevoegd van een geactualiseerde versie van de “Salesinstructie”.  

 

KPN heeft bij brief van 6 december 2004 een afschrift overgelegd van het hiervoor genoemde 

offerteproces. Volgens dit document moeten aanbiedingen met een aanzienlijke omvang groter dan € 

500.000 door een complianceofficer getekend zijn. Daartoe wordt een procuratiegeleidelijst 

gehanteerd. Deze procuratielijst (ook wel “procuratieoverzicht offerte/contract” genoemd) heeft KPN bij 

brief van 4 januari 2005 aan het college verstrekt. 

 

Op 25 januari 2005 heeft KPN een mondelinge toelichting gegeven op het voorgenomen 

complianceprogramma. KPN heeft daarbij aangegeven dat het compliance programma naar 

verwachting omstreeks maart 2005 van start zou gaan.  

 

Op 28 februari 2005 heeft KPN de hiervoor onder punt 2 genoemde crediteringsprocedure mondeling 

toegelicht. In dit verband heeft KPN aangegeven dat klachten slechts door de afdeling Klantreacties 

zullen worden behandeld. Eventuele crediteringen die daaruit volgen kunnen alleen door deze 

afdeling worden uitgevoerd. Dit om te voorkomen dat op andere afdelingen crediteringen kunnen 

worden verstrekt teneinde onrechtmatige korting te verstrekken. 

 

OPTA is nog niet in de gelegenheid geweest de werking van het hiervoor genoemde offerteproces in 

de praktijk te toetsten.  KPN heeft er mee ingestemd dat OPTA op gedetailleerde wijze de werking in 

de praktijk van het door KPN opgestelde en ingevoerde uitvoerige compliance programma zal nagaan. 

6.11  Maatregelen ter beperking schade voor afnemers 

Zoals hierboven al is aangegeven heeft KPN in haar brief van 3 december 2004 een afschrift 

overgelegd van haar beleid bij overeenkomsten die individuele kortingen bevatten. Voor zover de 

korting reeds was verschuldigd op grond van de overeenkomst met de klant wordt betaald naar rato 

van de afname van diensten in 2004. Op deze wijze vergoedt KPN de schade die voor de klant is 

ontstaan door de beëindiging van de kortingsafspraak. KPN heeft aangetoond dat zij tot deze 

handelwijze is gekomen op basis van extern ingewonnen juridisch advies, waaruit naar voren kwam 

dat zij voor deze schade aansprakelijk kon worden gesteld. Daarbij wordt aangetekend dat KPN de 

klant – zoals geadviseerd door KPN's externe juridische adviseur – de mogelijkheid heeft geboden 

over te stappen op een andere aanbieder.  
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7 CONCLUSIE 

In de periode 2000 tot en met 2004 heeft KPN een groot aantal hierna te noemen overtredingen 

begaan bij de levering van de gereguleerde diensten vaste telefonie en huurlijnen aan (groot)zakelijke 

klanten. Daarnaast heeft KPN in strijd met de toepasselijke regelgeving de kortingsregeling 

“BasicLine” toegepast. 

 

KPN paste een per geval variërende korting toe op de hiervoor genoemde gereguleerde diensten met 

het oog op met name het behouden van een (groot)zakelijke klant. Voor BasicLine geldt dat KPN deze 

kortingsregeling heeft voortgezet, terwijl zij deze regeling niet, zoals andere kortingsregelingen, bij de 

inwerkingtreding van het Boht per 1 januari 1999 ter goedkeuring aan het college heeft voorgelegd. . 

 

De bovengenoemde gedragingen zijn in strijd met de hierna toepasselijke regelgeving, te weten het 

Besluit ONP huurlijnen en telefonie. In dit verband hebben toezichthoudende ambtenaren van het 

college de volgende overtredingen geconstateerd. 

7.1 Vaste telefonie 

1. KPN heeft zonder voorafgaande toestemming van het college in 173 gevallen 

kortingsregelingen voor vaste telefonie toegepast (artikel 38, eerste lid, Boht); indien deze 

kortingsregelingen zouden zijn voorgelegd zou het college deze niet hebben goedgekeurd, 

omdat deze in strijd zijn met het kortingenkader (artikel 38, eerste lid, Boht); 

2. voor zover de individuele kortingen moeten worden beschouwd als gewijzigde tarieven geldt 

dat KPN zonder voorafgaande goedkeuring in 173 gevallen deze gewijzigde tarieven voor 

vaste telefonie heeft gehanteerd (artikel 36, eerste lid, Boht); indien deze gewijzigde tarieven 

zouden zijn voorgelegd zou het college deze niet hebben goedgekeurd, omdat deze in strijd 

zijn met het vereiste van kostenoriëntatie (artikel 35, eerste lid, Boht); 

3. KPN heeft in strijd met het non-discriminatiebeginsel gehandeld door tarieven, c.q. 

kortingsregelingen voor vaste telefonie jegens individuele klanten te hanteren, c.q. toe te 

passen (artikel 34, eerste lid, onder d en artikel 38, eerste lid, Boht). 

7.2 Gereguleerde huurlijnen 

1. KPN heeft zonder voorafgaande goedkeuring van het college in 7 gevallen gewijzigde tarieven 

voor gereguleerde huurlijnen gehanteerd (artikel 17, tweede lid, Boht); indien deze gewijzigde 

tarieven, c.q. kortingsregelingen zouden zijn voorgelegd, zou het college deze niet hebben 

goedgekeurd omdat deze in strijd zijn met het vereiste van kostenoriëntatie (artikel 16, eerste 

lid, Boht); 

2. KPN heeft zonder toestemming van het college in 7 gevallen gereguleerde huurlijnen geleverd 

tegen andere tarieven en leveringsvoorwaarden dan de bekendgemaakte (artikel 18 Boht); 
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3. KPN heeft in strijd met het non-discriminatiebeginsel gehandeld door tarieven voor 

gereguleerde huurlijnen jegens individuele klanten toe te passen (artikel 15, eerste lid, onder 

d, Boht). 

7.3 “BasicLine” 

1. KPN heeft zonder voorafgaande toestemming van het college in 312 gevallen de 

kortingsregeling BasicLine toegepast (artikel 38, eerste lid, Boht); indien BasicLine aan het 

college zou zijn voorgelegd, zou het college geen toestemming hebben gegeven aan KPN om 

de genoemde kortingsregeling toe te passen (artikel 38, eerste lid, Boht); 

2. KPN heeft in strijd met het non-discriminatiebeginsel gehandeld door BasicLine jegens 

individuele klanten toe te passen (artikel 38, eerste lid, Boht). 

7.4 Melding KPN 

De overtredingen bij vaste telefonie en huurlijnen heeft KPN zelf bij het college gemeld. De 

overtredingen inzake BasicLine heeft KPN niet als overtreding bij het college gemeld, maar het feit dat 

BasicLine nog werd toegepast heeft OPTA geconstateerd naar aanleiding van door KPN aan het 

college verstrekte informatie en op basis van eigen onderzoek.. KPN heeft volledige medewerking aan 

de onderzoeken waarop dit rapport betrekking heeft verleend. KPN stelt zich op het standpunt dat 

deze medewerking verder gaat dan op basis van de wettelijke voorschriften van haar kon worden 

verlangd. 

7.5 Behaald voordeel en toegebracht nadeel 

KPN heeft aanzienlijke voordelen behaald met de overtredingen. Zo bedraagt de bij de overtredingen 

betrokken omzet ruim € 264 miljoen (op basis van de door KPN ingeschatte contractwaardes). Ook 

heeft KPN door haar handelwijze behoorlijke nadelen toegebracht. Concurrenten hebben aangegeven 

zeer aanzienlijke schade te hebben geleden xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Door het aanbieden en overeenkomen van kortingen aan grootzakelijke klanten heeft KPN in strijd 

gehandeld met maatregelen die zijn genomen om de concurrentie op de telefoniemarkt te bevorderen, 

waardoor de concurrentieontwikkeling in de vaste telefoniemarkt zich niet onbeperkt heeft kunnen 

ontwikkelen . Vanwege de beperkte omvang van de kortingen verstrekt ten aanzien van gereguleerde 

huurlijnen is de concurrentieontwikkeling in de gereguleerde huurlijnenmarkten in geringe mate 

belemmerd. 
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7.6 Compliance programma 

KPN heeft inmiddels een uitgebreid compliance programma ontworpen en ingevoerd waarmee het 

verstrekken van ongeoorloofde kortingen zal worden tegengegaan. KPN heeft er mee ingestemd dat 

OPTA op gedetailleerde wijze de werking van het compliance programma in de praktijk zal nagaan.  

 

Den Haag 

Datum: 18 november 2005 

 

Ir. G.C. Boogert       

 

 

 

 

Toezichthoudend ambtenaar in dienst van het college van de Onafhankelijke Post en 

Telecommunicatie Autoriteit 
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